Durée : 3 h ***** Coef : 3

DEF : Session de juin 2015

*****

***** M.N .E / C.N.E.C.E

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
:
֍ ֍ ֍ أوال :الفيزياء ֍ ֍

Physique-Chimie

.1

أسئلة:
عرّف كالّ مما يأتي :القدرة ،الواط ،احلصان البخاري.

.2

اذكر الوحدات يف النّظام الدولي للوحدات لكلّ من :الشّغل ،الكتلة ،القوّة.

.3

اذكر أنواع العتالت مع املثال.

.4

اذكر مميّزات القوّة.

.I

 .IIمسألة:
ملفاف طول ذراعه 𝑚  ،𝑅 = 0.8ونصف قطر الطنبور𝑚  . 𝑟 = 0.20أحسب مقدار القوّة املقاومة؛ إذا
علمت أنّ مقدار القوّة هو. 𝐹 = 750𝑁 :
֍ ֍ ֍ ثانيا :الكيمياء
.1

أسئلة:
عرّف كالّ من :األكسدة ،االختزال .

.2

اذكر أنواع احلديد مع ذكر استعمال كلّ منها.

.3

ما الصّدأ؟ وكيف يتمّ وقاية احلديد منه( الصدأ)؟

.I

֍֍֍

 .4اذكر أهميّة املركبات العضوية.
 .IIمسألة:
عند أكسدة  36 gمن الكربون بواسطة أكسيد النحاس  .IIاكتب املعادلة املضبوطة ،ثمّ احسب:
.1

حجم غاز ثنائي أكسيد الكربون  𝐶𝑂2املتصاعد يف معدل الضّغط ودرجة احلرارة العاديتني.

.2

وزن النّحاس املرتسّب.
 نعطي:

M(Cu)= 64 g.mol⁻¹

،

M(C)= 12 g.mol⁻¹

َ ،و M(O)= 16 g.mol⁻¹

وفقكم اهلل

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

Durée : 3 h ***** Coef : 3

*****

DEF : Session de juin 2016

***** M.N .E / C.N.E.C.E

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
:

Physique-Chimie

֍֍֍

֍֍֍
.1

أسئلة:
ما هي اآلالت البسيطة؟ اذكر ثالثة منها.

.2

اذكر الوحدة العاملية واجلهاز املستخدم لقياس ك ّل مما يلي :الوزن ،الكتلة ،شدّة التّيار الكهربي،

.3

عرّف كالّ مما يلي :املقاومة الكهربائية ،كميّة احلرارة ،الوزن ،الكتلة.

.4

اذكر شروط توازن جسم خاضع حتت تأثري قوّتني.

.5

ما العالقة بني الوزن والكتلة؟

.I

 .IIمسألة :يقوم شخص كتلته  90كلغ بصعود درج طوله  15مرتا؛ فيحتاج للوصول إىل أعلى الدّرج إىل زمن
قدره ثالث ( )3دقائق.
.1

احسب وزن الشّخص .نعطي اجلاذبية تساوي  9.8نيوتن/كلغ.

.2

احسب الشّغل الذي يبذله الشّخص.

.3

احسب قدرة الشّخص بوحدة الواط  ،ثمّ بالكيلو واط.

.4

قارن بني وزن الشّخ ص على األرض و وزنه فوق القمر .إذا علمت أن اجلاذبية فوق القمر تساوي
نيوتن/كلغ.
֍֍֍

֍֍֍
.1

أسئلة:
عرّف كالّ من املصطلحات اآلتية :الذرّة ،األكسدة ،االختزال ،الصّدأ.

.2

ما الفرق بني العدد الذّري وعدد الكتلة لذرة ما؟ أعط مثاال.

.3

اكتب صيغ املركبات اآلتية :امليثان ،ملح كلوريد الصّوديوم ،ثاني أوكسيد الكربون ،املاء .

.I

 .4تكلّم عن استخدامات احلديد.
 .IIمسألة:
يؤدي تفاعل األلومنيوم مع أوكسيد احلديد ( )Ⅲإىل تكوّن أوكسيد األلومنيوم واحلديد.
.1

اكتب معادلة التّفاعل الكيميائي املوزونة.

.2

حدّد العنصر الذي أجريت عليه عملية األكسدة ،والعنصر الذي أجريت عليه عملية االختزال.

.3

احسب كتلة األلومنيوم الالّزمة للتفاعل مع  80غرام من أوكسيد احلديد (.)Ⅲ

.4

احسب كتلة احلديد املتكوّن.
 نعطي:

M(Al)= 27 g.mol⁻¹

،

M(Fe)= 56 g.mol⁻¹

َ ،و M(O)= 16 g.mol⁻¹

وفقكم اهلل
الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

1.6

Durée : 3 h ***** Coef : 3

*****

DEF : Session de juin 2017

***** M .E. N / C.N.E.C.E

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
:

Physique-Chimie

֍֍֍

֍֍֍
①
.1

اذكر اسم اجلهاز املستخدم و الوحدة يف النّظام الدّولي للوحدات لقياس كلّ مما يلي :القوّة ،درجة احلرارة،
فرق اجلهد الكهربي.

.2

عرّف كالّ مما يلي :القوّة ،تأثري جول ،احلرارة النّوعية للمادّة.

.3

اذكر قانونَ العتالت( شرطَ االتزان).
:

②

ساق طوهلا  60سم ،ترتكز حول نقطة يف منتصفها .علق على أحد طرفيها قوّة قدرها  100نيوتن .احسب:
.1

مقدار القوة الّيت يلزم تعليقها على بعد  10سم من الطرف اآلخر؛

.2

مقدار القوة الّيت يلزم تعليقها على بعد  20سم من املرتكز (نقطة االرتكاز)  ،وعلى الطرف اآلخر؛

.3

على أي بعد من املرتكز (نقطة االرتكاز) ميكن تعليق قوّة قدرها  200نيوتن لتبقى السّاق متزنا.
֍֍֍

①

֍ ֍֍

:

 .1عرّف كالّ من املصطلحات اآلتية :األمالح ،األيون ،الصّدأ.
 .2اذكر ثالثة من استخدامات احلديد.
 .3نعطي املعادلة الكيميائية التّالية :طاقة H2O +

+

CO2

⟶  . CH4+ O2وزّن املعادلة ،وسمّ

املواد املتفاعلة واملواد النّاجتة.
 .4عنصران:

23
𝒂𝑵11

وَ

35
𝒍𝑪17

 .أكتب التّوزيع اإللكرتوني لكلّ عنصر ،واذكر الدّورة واجملموعة اليت يقع

فيها كلّ منهما .ما اسم العنصرين ؟
②

(تفاعل األلومنيوم مع أوكسيد احلديد) :

يؤدي تفاعل األلومنيوم مع أوكسيد احلديد ( )Ⅲإىل تكوّن أوكسيد األلومنيوم واحلديد.
 .1اكتب معادلة التّفاعل الكيميائي املوزونة.
 .2حدّد العنصر الّذي أُجريت عليه عمليّة األكسدة ،والعنصر الّذي أُجريت عليه عمليّة االختزال.
 .3احسب كتلة األلومنيوم الالّزمة للتفاعل مع  80غراما من أوكسيد احلديد (.)Ⅲ
 .4احسب كتلة احلديد املتكوّن.
نعطي ، M(Fe)= 56 g.mol⁻¹ ، M(Al)= 27 g.mol⁻¹ :وَ M(O)= 16 g.mol⁻¹

وفقكم اهلل
الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

****** Durée :3h ****** Coef : 3

DEF : Session de juin 2018

****** M. E. N / C.N.E.C.E

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
Physique-Chimie :

4
①
ال ممّا يلي :القوّة ،البكرة ،درجة احلرارة .التّيار الكهربي.
 .1عرّف ك ّ
 .2اذكر اسم اجلهاز املستخدم والوحدة يف النّظام الدّولي للوحدات لقياس كلّ مما يلي :الوزن ،الكتلة ،املقاومة
الكهربية ،درجة احلرارة.
 .3اذكر مثالني من حتويل الطاقة امليكانيكية إىل الطاقة احلرارية.
 .4ارسم دائرة كهربائية بسيطة مغلقة ،وبيّن عليها اجتاه التيار الكهربائي ،واجتاه حركة اإللكرتونات.
نعطي مقاومتني مقدارها على التوالي 4 :أوم ،و 5أوم.

②

أ .احسب املقاومة املكافئة عند ربطهما على التوالي.
ب .احسب املقاومة املكافئة عند ربطهما على التوازي.
③

4

جسم كتلته  3000كلغ ،يراد رفعه بواسطة آلة بسيطة إىل ارتفاع مخسة ( )5أمتار.

 .1احسب وزن اجلسم .نعطي اجلاذبية يساوي  10نيوتن /كلغ.
 .2إذا علمت أنّ اآللة املستخدمة أثرت على اجلسم بقوّة تساوي نصف وزنه ،فما نوع اآللة البسيطة؟
 .3احسب الشغل الذي تنجزه اآللة.
 .4احسب قدرة اآللة خالل دقيقة واحدة.
6
①
 .5عرّف كالّ من املصطلحات اآلتية :اهليدروكربونات ،األيون املوجب ،األيون السالب ،األمحاض .مع املثال.
 .6اذكر املكوّنات األساسية للذرّة.
 .1اكتب أمساء املركبات اآلتية .𝐇𝟐 𝐎 ،𝐍𝐚𝐎𝐇 ،𝐇𝟐 𝐒𝐎𝟒 ،𝐍𝐚𝐂𝐥 :وبيّن تكافؤ كلّ منَ ،𝐍𝐚 :و 𝐥𝐂 ،و𝐎 .
 .2نعطي املعادلة الكيميائية التّالية .𝐇𝟐 𝐒𝐎𝟒 + 𝐍𝐚𝐎𝐇 ⟼ 𝐍𝐚𝟐 𝐒𝐎𝟒 + 𝐇𝟐 𝐎 :وزّن املعادلة.

4
②
عند احرتاق  64غرام من النحاس يف األكسجني حنصل على أوكسيد النحاس(.)II
 .1اكتب معادلة التفاعل الكيميائي املوزونة.
 .2احسب كتلة أكسيد النحاس.
 .3احسب حجم األكسجني املتفاعل.
 .4ما حجم اهلواء الالزم لالحرتاق ،علما أن وزن األكسجني يساوي مخس وزن اهلواء.
نعطي :احلجم املولي يساوي  22.4لرت/مولM(Cu)= 64 g.mol⁻¹ ،

،

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

َو M(O)= 16 g.mol⁻¹

****** Durée :3h ****** Coef : 3

DEF : : Session de juillet 2019

****** M. E. N / C.N.E.C.E

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
(الفيزياء

والكيمياء)Physique-Chimie :

أوّال :الفيزياء
① أسئلة 8(............................................................................................. :درجات)
.1

عرّف كالّ من املصطلحات اآلتية :عرّف كالّ من املصطلحات اآلتية :القوّة ،درجة احلرارة ،املقاومة الكهربية.

.2

ما الكميات الفيزيائية اليت تقاس بواسطة األجهزة التالية :الدينامومرت ،األمبري ومرت ،احملرار (الرتمومرت).

.3

اكتب الصيغة الرياضية حلساب كمية احلرارة مع بيان الوحدات.

② مسألة(................................................................................................................. :درجتان)
أوجد كتلة املاء يف درجة صفر مئوية (𝑪 )𝟎°اليت تلزم لتربيد  600غم من املاء من درجة ( 𝑪 )𝟖𝟎°إىل (𝑪)𝟐𝟎°
.
ثانيا :الكيمياء
① أسئلة 5(............................................................................................. :درجات)
.1

عرّف كالّ من املصطلحات اآلتية :احلمض ،األكسدة ،صدأ احلديد.

.2

اذكر اثنني من خواص احلديد ،واثن واستخدامات احلديد.

.3

اخرت اجلواب الصحيح لكل مما يلي:
أ : ) Fe+2 ( .تعبّر عن جزيء احلديد  /أيون احلديد  /ذرّة احلديد.
ب .التيار الكهربي يف سلك معدني عبارة عن :انتقال االلكرتونات احلرّة  /انتقال األيونات.

② مسألة 5(............................................................. ................................ :درجات)
نعطي العنصرين

23
𝒂𝑵11

. 35
وَ 𝒍𝑪17

.1

اكتب التّوزيع اإللكرتوني لكلّ عنصر ،واذكر موقعه يف اجلدول الدوري .ما اسم العنصرين؟

.2

اكتب معادلة التفاعل املوزونة بني العنصرين (𝐚𝐍 وَ ) Cl

.3

ما اسم املركب النّاتج؟ وما فوائده يف احلياة؟

.4

حدّد العنصر الذي تأكسد والعنصر الذي اختزل يف التّفاعل.

.5

إذا علمت أن  230غراما من 𝐚𝐍 تفاعل مع جزي 𝟐𝐥𝐂  ،فاحسب:
أ .حجم  Clاملتفاعل.
ب .كتلة املركب الناتج.

 نعطي :احلجم املولي يساوي  22.4لرت/مول، M(Na)= 23 g.mol⁻¹ ،
وَ M(Cl)= 35 g.mol⁻¹
وفقكم اهلل.
الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

DEF : Session d’Octobre 2020

****** Durée :3h ****** Coef : 3

****** M. E. N / C.N.E.C.E

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
(المادّة :الفيزياء والكيمياء )Epreuve: Physique et Chimie

أوّال :الفيزياء
① أسئلة 6( ............................................................ ................................ :درجات)
 .1عرّف كالّ من املصطلحات اآلتية :الوزن ،البكرة ،املقاومة الكهربائية .
 .2اذكر شرط توازن جسم خاضع حتت تأثري قوّتني.
 .3ما شرط اتزان العتالت (قانون العتالت)؟
 .4اذكر اثنني من مميزات الوزن.
② مسألة 4( ............................................................ ................................ :درجات)
عتلة طوهلا  5أمتار ،ويبعد مرتكزها ب مبرتين(2م) عن أحد طرفيها .علق ثقل مقداره  120نيوتن عند طرفها القريب
للمرتكز.
 .1ما مقدار القوّة املؤثرة على الطرف اآلخر؛ لكي تتزن العتلة أفقيا؟
 .2على أيّ بعد من الطرف اآلخر يلزم تعليق ثقل مقداره  160نيوتن؛ لكي تتزن العتلة أفقيا؟
ثانيا :الكيمياء
① أسئلة 6( ............................................................ ................................ :درجات)
 .1عرّف كالّ من املصطلحات اآلتية مع املثال :األيون ،األيون ،القاعدة (القلوي) ،األكسدة.
 .2اذكر اثنني من خواص احلديد الفيزيائية واثنني من استخداماته.
 .3اكتب الصيغة الكيميائية للمركبات اآلتية :أكسيد األلومنيوم ،املاء.
② مسألة 4( ............................................................ ............................... :درجات)
يتفاعل األلومنيوم مع املاء ويؤدي إىل تكوين أكسيد األلومنيوم واهليدروجني.
 .1اكتب معادلة التفاعل املوزونة.
 .2حدّد العنصر الذي تأكسد ،والذي اختزل.
 .3احسب حجم املاء الالّزم للتفاعل مع 108غرام من األلومنيوم.
 .4احسب كتلة أكسيد األلومنيوم املتكوّن.
 نعطي :احلجم املولي يساوي  22.4لرت /مول ، M(O)= 16 g.mol⁻¹،
وَ M(H)= 1 g.mol⁻¹ ، M(Al)= 27 g.mol⁻¹

وفقكم اهلل.

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

****** Durée :3h ****** Coef : 3

DEF : Session d’Août 2021

****** M. E. N / C.N.E.C.E

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
املادّة :الفيزياء والكيمياء Épreuve: Physique et Chimie
أوّال :الفيزياء
① أسئلة 7(....................................................... .................................................. :درجات)
 .4عرّف كالّ من املصطلحات اآلتية :الكتلة ،الوزن ،درجة احلرارة.
 .5اذكر اثنني من ممّيزات القوّة.
 .6اذكر نصّ مبدأ الفعل ورد الفعل.
 .7اذكر مثالني عن تأثري جول.
③ مسألة (الكهرباء) 3 ( .............................................. ..........................................درجات )
جسم كتلته  450كلغ.
 )1اكتب العالقة بني كتلة اجلسم ووزنه.
 )2احسب وزن اجلسم على سطح األرض؛ إذا علمت أن اجلاذبية =  9.8نيوتن/كلغ.
 )3احسب وزن اجلسم على سطح القمر؛ إذا علمت أن اجلاذبية =  1.6نيوتن/كلغ.
 )4ما العالقة النسبية بني وزن اجلسم على سطح األرض ووزنه على سطح القمر؟
ثانيا :الكيمياء
① أسئلة 7(.............................................................. ........................................... :درجات)
 .5عرّف كالّ من املصطلحات اآلتية مع املثال :الذرّة ،امللح ،االختزال.
 .6اذكر اثنني من خواص احلديد الفيزيائية واثنني من استخداماته.
 .7اكتب الصيغة الكيميائية للمركبات اآلتية :هيدروكسيد الصوديوم ،كلوريد اهليدروجني ،كلوريد الصوديوم ،املاء
وبيّن منها احلمض ،والقلوي ،وامللح.
② مسألة 3(......................................... ............................................................... :درجات)
عند تفاعل  80غرام من هيدروكسيد الصوديوم مع كلوريد اهليدروجني.
 )1اكتب معادلة التفاعل املوزونة
 )2احسب كتلة كلوريد اهليدروجني الالّزم.
 )3احسب حجم املاء املتكوّن.
 )4نعطي :احلجم املولي يساوي  22.4لرت /مول ، M(O)= 16 g.mol⁻¹ ،
 )5وَ M(Cl)= 35 g.mol⁻¹

M(H)= 1 g.mol⁻¹ ، M(Na)= 23 g.mol⁻¹ ،
وفقكم اهلل.

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

